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قــويـــة

البيئة ـ األدوات الموجودة حولنا

علوم ــ البيئة



ماذا سأفعل بكل هذا األثاث؟ جيب عيلَّ أن أضعه يف مكانه.

ق برواز صورة.. أظافري أطول من الالزم.. أريد أن أزرع شجرة. ال بد أن أعلِّ

ارســم لـوحـــــــــة لـشـجـــــــرة

ظـفــر اإلصـبـــع



ماذا سأفعل بكل هذا األثاث؟ جيب عيلَّ أن أضعه يف مكانه.

صندوق صندوق         صندوق        

ُقـــْم بـــدق مـسـمـــــــار



هل نحمل هذه الصناديق واحًدا واحًدا عىل رؤوسنا أم عىل 

ظهورنا؟

ة! فحملها هبذه الطريقة ُمتِعب بال شك، باإلضافة إىل  اإلجابة حميِّ

أن محلها دفعة واحدة سيستغرق وقًتا أطول.

ولكن...

يو-هو! يو-هو!

أنا أجد صعوبة يف حفر األرض بيديَّ 

االثنتني. 



هل نحمل هذه الصناديق واحًدا واحًدا عىل رؤوسنا أم عىل 

ظهورنا؟

ة! فحملها هبذه الطريقة ُمتِعب بال شك، باإلضافة إىل  اإلجابة حميِّ

أن محلها دفعة واحدة سيستغرق وقًتا أطول.

ولكن...

يو-هو! يو-هو!

أنا أجد صعوبة يف حفر األرض بيديَّ 

االثنتني. 
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جاروف، ِمطرقة، ِمقالم أظافر، شاحنة. 

يها »آالت«. إننا نستخدم هذه األشياء عندما نفعل هبا شيًئا. ولذلك، نسمِّ

لو كان عندي جاروف الستطعُت زراعة شجرة يف احلال...

لـو كـان عنـدي ِمطرقـة الستطعـُت أن أدق مسمـاًرا يف 

 

احلائط بسهولة.

يساعد املِقالم )القّصافة( عىل قص األظافر، وتقليمها 

بشكل مجيل أيًضا.

تساعد الشاحنة عىل نقل أي محولة برسعة.



جاروف، ِمطرقة، ِمقالم أظافر، شاحنة. 

يها »آالت«. إننا نستخدم هذه األشياء عندما نفعل هبا شيًئا. ولذلك، نسمِّ

لو كان عندي جاروف الستطعُت زراعة شجرة يف احلال...

لـو كـان عنـدي ِمطرقـة الستطعـُت أن أدق مسمـاًرا يف 

 

احلائط بسهولة.

يساعد املِقالم )القّصافة( عىل قص األظافر، وتقليمها 

بشكل مجيل أيًضا.

تساعد الشاحنة عىل نقل أي محولة برسعة.

+ متني متميز 



املالعق التي نحمل هبا األرز اللذيذ لنضعه يف أفواهنا.

وبالطبع، ال يمكننا أن ننسى اإلبرة واخليط.
ولكن، هل هذه هي كل األدوات التي نستخدمها يف املنزل؟

هيا بنا ُنحرض مجيع األدوات املوجودة يف املنزل: امِلقّصات التي نقص هبا..

األدوات



املالعق التي نحمل هبا األرز اللذيذ لنضعه يف أفواهنا.

وبالطبع، ال يمكننا أن ننسى اإلبرة واخليط.
ولكن، هل هذه هي كل األدوات التي نستخدمها يف املنزل؟

هيا بنا ُنحرض مجيع األدوات املوجودة يف املنزل: امِلقّصات التي نقص هبا..

األدوات



ال! ألن كل يشء نستخدمه يف املنزل ُيعترب آالت..

ة، وماكينة اخلياطة، والتليفون إىل  من املقاعد، واملوائد، واملراوح، واألِسَّ
اخِلزانات الصغرية...

إننا مجيًعا حماطون باآلالت.



ال! ألن كل يشء نستخدمه يف املنزل ُيعترب آالت..

ة، وماكينة اخلياطة، والتليفون إىل  من املقاعد، واملوائد، واملراوح، واألِسَّ
اخِلزانات الصغرية...

إننا مجيًعا حماطون باآلالت.



كان اإلنسان يصطاد احليوانات... ويقطع األشجار...

لقد اخرتع اإلنسان اآلالت منذ العصور القديمة، واستخدمها 

زمناًا طويلاً حيث منحْته القدرة عىل مواجهة احليوانات املفرتسة 

وطردها، وإشعال النار للتغلب عىل الربد القارس..

ويشعل النار و... يرسم اللوحات؛  كان يفعل كل ذلك باستخدام اآلالت.



كان اإلنسان يصطاد احليوانات... ويقطع األشجار...

لقد اخرتع اإلنسان اآلالت منذ العصور القديمة، واستخدمها 

زمناًا طويلاً حيث منحْته القدرة عىل مواجهة احليوانات املفرتسة 

وطردها، وإشعال النار للتغلب عىل الربد القارس..

ويشعل النار و... يرسم اللوحات؛  كان يفعل كل ذلك باستخدام اآلالت.



ا كثرية من األدوات بمرور الزمن. اخرتع اإلنسان أنواعاً

وقد ساعدت األدوات اإلنسان عىل القيام بأعامل كثرية مل يكن 

بإمكانه أن يفعلها بدوهنا.

ا كثرية باألدوات. فهي حتمل األشياء... وتقوم بتقدير وزهنا. وحتى حينام  يفعل اإلنسان أموراً
ُيصاب اإلنسان بالتعب، فإنه يسرتيح عىل األدوات. 

يف الليل، يستطيـع اإلنسان مشاهدة القمر والنجوم يف السامء بشكل أوضح.



ا كثرية من األدوات بمرور الزمن. اخرتع اإلنسان أنواعاً

وقد ساعدت األدوات اإلنسان عىل القيام بأعامل كثرية مل يكن 

بإمكانه أن يفعلها بدوهنا.

ا كثرية باألدوات. فهي حتمل األشياء... وتقوم بتقدير وزهنا. وحتى حينام  يفعل اإلنسان أموراً
ُيصاب اإلنسان بالتعب، فإنه يسرتيح عىل األدوات. 

يف الليل، يستطيـع اإلنسان مشاهدة القمر والنجوم يف السامء بشكل أوضح.



ا ليبتكر منها آالت  كام قام اإلنسان بتجميع العديد من اآلالت معاً
جديدة ومذهلة. 



كام قام اإلنسان بتجميع العديد من اآلالت مًعا ليبتكر منها آالت 
جديدة ومذهلة. 



لقد أصبحت األدوات أكثر إتقاًنا ورسعة، كام أصبحت مالئمة ومرحية بصورة أكرب.

ول
ص

حم

شجرة خوخ

تاريخ تطور صناعة السيارات

شجرة خوخ



لقد أصبحت األدوات أكثر إتقاًنا ورسعة، كام أصبحت مالئمة ومرحية بصورة أكرب.

شجرة خوخ

فونغراف

بشجرة خوخ ت
كـ

ا



بف�سل ا�ستخدام الأدوات، اأ�سبحت حياة الإن�سان 

راقية ومتطورة ب�سورة مذهلة.

أصبحت األدوات ذراَعي اإلنسان القويتني، وقدميه الرسيعتني، 
وعينيه حاّدَت البرص.

سريك السمني القصري



بف�سل ا�ستخدام الأدوات، اأ�سبحت حياة الإن�سان 

راقية ومتطورة ب�سورة مذهلة.

أصبحت األدوات ذراَعي اإلنسان القويتني، وقدميه الرسيعتني، 
وعينيه حاّدَت البرص.



السيارة التي تقف أمام منزيل أذهب هبا إىل حيث أريد.

الطائرة تنقلني إىل اجلانب اآلخر من الكرة األرضية.
مل يعد الفضاء مكاًنا بعيًدا ال نستطيع الوصول إليه.

ال شك يف أن األدوات جعلت العامل أصغر.



السيارة التي تقف أمام منزيل أذهب هبا إىل حيث أريد.

الطائرة تنقلني إىل اجلانب اآلخر من الكرة األرضية.
مل يعد الفضاء مكاًنا بعيًدا ال نستطيع الوصول إليه.

ال شك يف أن األدوات جعلت العامل أصغر.



هبذه الطريقة، حتقِّق األدوات االتصال بني عقولنا.

أصـدقـــــــــاء

اليوم



نستطيع أن نتحدث مع أصدقائنا كام لو كانوا جالسني بجوارنا متاًما عندما 

نتواصل معهم عرب اإلنرتنت، والتليفون

مهام كانت املسافة التي تفصل بيننا، وبينهم.

نستطـيع أن نلتقي بالناس يف مجيع أنحاء العامل من خالل شاشة التليفزيون.

سعاد

سعاد



ّسات فضائية ال حرص هلا أرسار الفضاء  تكشف لنا مجِ
البعيد، كام تكشف لنا امليكرسكوبات املختلفة أرسار 

العامل الذي ال نراه بالعني املجردة.

بفضل استخدام األدوات، حقق اإلنسان إنجازات مذهلة مل يكن حيلم بتحقيقها بدوهنا.



ّسات فضائية ال حرص هلا أرسار الفضاء  تكشف لنا مجِ
البعيد، كام تكشف لنا امليكرسكوبات املختلفة أرسار 

العامل الذي ال نراه بالعني املجردة.

بفضل استخدام األدوات، حقق اإلنسان إنجازات مذهلة مل يكن حيلم بتحقيقها بدوهنا.



ُترى ما هي أنواع اآلالت التي ستظهر يف املستقبل، وكيف ستغيرِّ العامل؟

اآلالت تغيرِّ األفكار.

اآلالت تغيرِّ البيئات.
اآلالت تغيرِّ البرش.

إسطنبول
جامعة شنغهاي
طريق النصر
مطار هيثرو



ُترى ما هي أنواع اآلالت التي ستظهر يف املستقبل، وكيف ستغيرِّ العامل؟

اآلالت تغيرِّ األفكار.

اآلالت تغيرِّ البيئات.
اآلالت تغيرِّ البرش.



كواك يوجن جيك )اأ�ستاذ مادة الفيزياء بجامعة �ُسون(

اأن�ستوا جيًدا
ق�سة حياة يرويها الأ�ستاذ

ُيقصد ب�األدوات األش�ياء الت�ي تس�اعدنا عندما نعم�ل.. توجد 
ا.  تقارير تشير إلى أن هناك حيوانات تستخدم أدوات بسيطة جدًّ
إال أن اإلنسان هو وحده الذي صنع األدوات، واستخدمها على 

نطاق واسع.

صن�ع اإلنس�ان ف�ي البداي�ة األدوات الالزم�ة بص�ورة أساس�ية 
للزراع�ة والصيد ثم ب�دأ تدريجيًّا ف�ي صناع�ة األدوات الالزمة 

لبناء المنازل، وتمهيد الطرق، وتوفير وسائل حياة مريحة.

يمكن اعتب�ار الَبَكرة والرافع�ة والعجلة... إلخ أدوات، س�اعدت 
منذ البداي�ة على االرتقاء باإلنس�ان إلى مس�توى جديد؛ ألن هذه 
األدوات مهمتها تغيير اتجاه القوة أو جعل القوة المنخفضة أشد. 

وعن طريق اس�تخدام هذه األدوات، اس�تطاع اإلنس�ان أن يقوم 
بمهام صعبة للغاية بمنتهى السهولة.

ومن بين األدوات التي نستخدمها 
كثيًرا، يعمل الكثير منها بالحرارة 
مثل أوان�ي الطهي، والس�خانات 
الس�يارات...إلخ.  كات  ومح�رِّ
وفي الوقت الحالي، زادت نس�بة 
األدوات الت�ي تعم�ل بالكهرب�اء لدرج�ة أنن�ا أصبحنا نس�تخدم 
الكهرب�اء ف�ي كل نواح�ي حياتن�ا. ولك�ن، ما ه�و ال�دور األهم 
للكهرباء؟ أنه�ا تمّدنا بالضوء ال�ذي ُينير العالم. وحتى نس�تطيع 
القيام بذلك، فإننا نحت�اج إلى أدوات مثل مصابيح الفلورس�نت 

أو المصابيح الزجاجية.

تساعدنا الكهرباء على التواصل مع أشخاص بعيدين. فالتليفون 
الثاب�ت والمحم�ول والحاس�ب اآلل�ي... إلخ جميعه�ا أدوات 
ُتس�تخدم ف�ي االتص�ال. ويمك�ن أيًض�ا أن ُيس�مى التليفزي�ون 

والراديو أدوات اتصال.

إن األدوات التي ُتستخدم في النقل والمواصالت هي األدوات 
األكثر ش�يوًعا من حيث االس�تخدام. في البداية، صنع اإلنسان 

يتميز اإلنسان عن احليوانات 

بحقيقة أنه يستخدم األدوات. 21 3



أدوات تعتمد على مساعدة الحيوان كالعربات التي تجرها الدواب ثم اخترع أدوات تعمل بالحرارة 
كالسيارات، والقطارات، والطائرات.... إلخ.

وعن طريق استخدام وسائل النقل والمواصالت هذه، نستطيع أن نذهب إلي أي مكان في العالم في 
يوم واحد فقط.

لقد حدث تطور مستمر في وس�ائل النقل والمواصالت. واليوم تستطيع أن تصنع صاروًخا يطير في 
الفضاء، بل تستطيع حتى أن ترسل ِمجسات فضائية إلى كواكب بعيدة مثل المشتري وزحل.

ا لدرجة أنه�ا ال ُترى بالعين المج�ردة؛ ألن التعام�ل مع المواد  هناك أيًض�ا أدوات صغيرة ج�دًّ
الصغيرة كالجزيء يستلزم أن تكون األداة التي تقوم بذلك صغيرة أيًضا.

ولكي نصن�ع تل�ك األدوات ونس�تخدمها، فإننا نحت�اج إل�ى ميكرس�كوب إلكتروني. 
والميكرسكوب اإللكتروني هو أداة للنظر إلى العالم األصغر.

بهذه الطريقة، اخترع البشر أنواًعا كثيرة من األدوات، وسمح لنا ذلك بالقيام بأعمال لم 
تكن تخطر على البال في الماضي. تعمل األدوات التي نس�تخدمها وفق 

ع األطف�ال على االهتمام  مبادئ مختلفة. ولذلك، عليك أن تش�جِّ
بمعرف�ة المب�ادئ المس�تخدمة ف�ي تش�غيل ه�ذه األدوات وكيف 

تعمل؛ ألن ذلك سيكون نقطة انطالق جيدة نحو اكتساب العلم.



درست المؤلفة لي هي جو الفيزياء، وحصلت على درجة الماجس�تير من جامعة إيوها للنس�اء. وهي تعمل في دار نش�ر منذ فترة طويلة، وقامت أيًضا بتخطيط وتحرير »سلسلة اطرق 
س وقتها وجهدها لتأليف كتب األطفال وتحريرها. اطرق اطرق للكتب العلمية المصورة«، وتكرِّ

تخرجت الرس�امة لي جو يون في جامعة هونجيك، قس�م الفنون. وهي تقوم اآلن بعمل رس�وم للكتب المص�ورة، والعديد من األعم�ال المختلفة في مجال الرس�وم التوضيحية. وقد 
ت رسوم كتاب »حوض استحمام الفيل« و»الكونت دي مونت كريستو« وغيرهما. حصلت على جائزة من جامعة هيروشيما للفنون العالمية، وأعدَّ

ر كواك يونج جيك في جامعة سيؤول الوطنية حيث درس الفزياء والعلوم، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كنتاكي بالواليات المتحدة األمريكية.  ج المحرِّ تخرَّ
وهو يقوم اآلن بتدريس الفيزياء والعلوم كأستاذ بجامعة سيون، وهو شديد االهتمام والشغف بتقديم العلوم بأسلوب ممتع وسهل الفهم بالنسبة لألطفال. 

وقد قام بتأليف كتب كثيرة، منها »دحرج الكرة« و»ما لون ضوء الشمس؟« و»قصة العلم« و»العلوم متعة«..
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مجموعة النيل العربية



الأزرق

البيئة
الغابات

النهر
المسطحات المدية

البحر
األرض

عندما تنقرض الحيوانات
حماية البيئة

تدوير النفايات
األدوات الموجودة حولنا

الي�وم، أصبح�ت  البيئ�ة الطبيعية تمثِّل مش�كلة كبيرة لحياة اإلنس�ان بس�بب 
رنا األش�كال المتنوعة  اإلهدار المتزايد للغابات واألش�جار والبح�ار. وُتذكِّ
للطبيعة التي يتكون منها كوكب األرض، والحيوانات اآلخذة في االنقراض 

من جديد بقيمة البيئة المحيطة بنا.

الأ�صفر

جسم اإلنسان
أعضاء جسم اإلنسان

الميالد والنمو
أعضاء اإلحساس

أعضاء الجهاز الهضمي
الحركة والدورة الدموية
لكي تبقى موفور الصحة

القرمزي

الفيزياء
خواص المادة

الفيزيقي�ة في  التغي�رات 
المادة

الهواء 
الزمن

الصوت
الجاذبية

أنواع مختلفة للقوى
الضوء والمنشور

الكهرباء
األدوات

الأخ�صر

النباتات
حالة النباتات
نمو النباتات

تكاثر النباتات
بقاء النباتات

حياة شجرة
الن�بات��ات الخ�ض��راء 

الصالحة لألكل
الزراعة

الأحمر

الحيوانات
الك�ائن�ات الحي�ة وغير 

الحية
السلسلة الغذائية

األجنة والبيض
المظاهر المختلفة
تغيرات ال تصدق

أس�اليب الحيوانات في 
التمويه

السلمون
المواطن الطبيعية
مواطنها الطبيعية

اتصالها
ع��ادات ال�ن���وم عن�د 

الحيوانات
ال�ش�ت���وي  ال�ب�ي��ات 

للحيوانات
البحث عن الطعام

الرضاعة

النيلي

الكون
ميالد األرض

كيف تبدو؟
الطقس

حركة األرض
الصهارة

النظام الشمسي
القمر

حياة النجم
السفر في الفضاء

 


